Seidenfaden Design Copenhagen ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser
Nærværende generelle salgs- og leveringsbetalinger er gældende mellem Seidenfaden Design Copenhagen ApS (Sælger) og
kunden (Køber) - Tilsammen benævnt Parterne.
Medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem Parterne, gælder følgende betingelser for salg og levering:
Leveringstiden
Leveringstiden angives normalt i Sælgers ordrebekræftelse og vil i mangel af aftale mellem parterne blive fastlagt . Hvis
leveringen er forsinket mere end seks uger, er Køberen berettiget til at annullere ordren. Er forsinkelsen på mere end seks uger, og
er mere end 50% af ordrens styk-kvantum leveret, kan Køber ikke annullere ordren, men er berettiget til et forholdsmæssig afslag i
købesummen. Sælger påtager sig intet yderligere ansvar for direkte eller indirekte tab ved forsinket levering. Sælger er berettiget
til at suspendere eller annullere alle løbende ordrer på varer til levering, hvis faktura på tidligere leverancer ikke betales ved
forfald.
Ansvar og forsikring
Medmindre andet anføres i ordrebekræftelsen betragtes varerne som solgt til levering ex. work. Levering anses for at have fundet
sted, når varerne er stillet til Købers disposition til den i ordrebekræftelsen angivet leveringstid. Køber bærer alle omkostninger og
risici fra det tidspunkt, hvor varerne er til Købers disposition. Hvis det er specielt aftalt, at Sælger sender varerne til et andet sted
end Købers adresse, anses leveringen for at have fundet sted, når varerne er overgivet til den fragtmand, som har påtaget sig at
transportere varerne fra produktionsstedet. Køber bærer risikoen for eventuelle tab eller forringelse af varerne efter leveringen.
Sælger skal kun tegne transportforsikring eller andre forsikringer mod tab eller beskadigelse af varerne efter særlig instruks fra
Købers side og for Købers regning.
Leveringsmængde
Medmindre anden aftale er indgået, har Sælger lov til at foretage delleveringer.
Reklamation angående manglende levering skal foretages indenfor 8 dage efter modtagelse af leverancen. Sælger har lov til at
levere det bestilte ordre-kvantum +/- 5%, uden at dette skal anses for at være en mangelfuld eller forsinket leverance.
Priser
Priserne anført i ordrebekræftelsen er baseret på den mellem Sælger og Køber aftalte pris og/eller prislister, som er gældende på
ordrebekræftelsens dato, ekskl. moms og øvrige skatter og afgifter. Med mindre andet angives i ordrebekræftelsen, skal
købesummen betales 8 dage efter fakturadato. Hvis betalingen ikke sker ved forfald, beregnes renter med diskonto + 2% per
måned fra forfaldsdato til betaling falder sted.
Mangler
Hvis varerne eller dele heraf viser sig at være defekte, har Sælger valget mellem indenfor en rimelig periode at om- og/eller
efterlevere de leverede varer med varer af tilfredsstillende kvalitet eller at annullere ordren. Hvis Sælger vælger en sådan omog/eller efterlevering, er Køber ikke berettiget til at annullere ordren eller kræve kompensation som følge af defekten. Sælger
påtager sig heller intet ansvar for købers direkte eller indirekte tab ved defekte varer. Sælger accepterer kun returvarer efter
udtrykkelig aftale mellem Sælger og Køber og kun efter Sælgers anvisning af leveringssted og returnering sker for Købers regning.
Sælgers ansvar er i alle tilfælde begrænset til købesummen. Sælger bærer alene et produktansvar i henhold til den til enhver tid
gældende danske præceptive lovgivning på området.
Force Majeure
Alle ordrer accepteres med forbehold om force majeure hos Sælger eller Sælgers leverandører inklusive krig og mobilisering,
oprør, strejker, lockout, svigtende levering af råvarer og vand, brand skader på produktion, maskineri, svigtende
transportfaciliteter, import- og eksportforbud eller andre forhold, som forhindrer eller begrænser det normale produktions - og
leveringsforløb. I tilfælde af force majeure er det op til Sælger enten helt eller delvist at annullere ordren eller levere ordren, så
snart levering kan genoptages. I tilfælde af force majeure påtager Sælger sig intet ansvar for eventuelle tab som resultat af
manglende levering.
Tvistigheder
Eventuelle tvistigheder mellem Køber og Sælger afgøres efter dansk ret ved Handelsretten i København.
Ejendomsforbehold
For alle af Sælgers leverede varer og dele forbeholder Sælger sig i videst muligt omfang ejendomsretten, indtil fuld betaling er
ydet i henhold til det aftalte imellem Parterne.
Varsling af ændringer
Sælger er berettiget til uden varsel at ændre nærværende salgs- og leveringsbetingelser efter Sælgers frie valg med direkte
virkning overfor allerede eksisterende ordrer. Nærværende salgs og leveringsbetingelser forefindes derfor til enhver tid på
Sælgers hjemmeside (for nærværende på www.seidenfaden.dk) og Køber henvises for de til enhver tid gældende og opdaterede
generelle salgs - og leveringsbetingelser hertil. Sælger vil informere Køber pr. e-mail eller almindelig post, såfremt der sker
ændringer i salgs - og leveringsbetingelserne fra tidspunktet for fremsendelsen af ordrebekræftelsen og frem til leveringstiden.

